Informacja o realizowanej strategii podatkowej
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok podatkowy dotycząca działalności BAGPAK
Sp. z o.o. [dalej: BAGPAK lub Spółka] została opracowana i podana do publicznej wiadomości na
podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych1.
I.

Informacje o Spółce

BAGPAK jest jednym z czołowych producentów puszek napojowych w Europie środkowo-wschodniej.
Spółka produkuje opakowania dla wiodących światowych marek, które trafiają do ponad 50 krajów na
całym świecie.
BAGPAK działa w oparciu o światowe standardy jakości oraz zapewnia swoim klientom najwyższy
poziom realizacji zleceń. Misją Spółki jest zapewnienie najwyższej jakości produkcji oraz serwisu
opartych na doświadczeniu, nowoczesnym parku maszynowym i eksperckim zespole. Działając
w sposób odpowiedzialny, BAGPAK dąży do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki oraz stałego
zwiększania wartości firmy i zapewnienia satysfakcji klientów, pracowników, dostawców oraz
społeczności lokalnych.
Spółka oferuje rozszerzone portfolio produktów, na które składają się puszki stalowe 500 ml oraz
aluminiowe w różnych rozmiarach. BAGPAK wykonuje puszki z dbałością o każdy detal oraz pomaga
swoim klientom w doborze odpowiedniego do ich potrzeb opakowania. Dzięki prowadzeniu własnego
studia graficznego i wieloletniemu doświadczeniu pracowników, Spółka jest gotowa wdrożyć do
produkcji praktycznie każdy nowy projekt.
Zakład produkcyjny Spółki zlokalizowany jest w Stalowej Woli, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
II.

Główne założenia strategii podatkowej stosowanej przez Spółkę w 2020 roku podatkowym



BAGPAK realizuje obowiązki podatkowe z uwzględnieniem wszystkich powszechnie
obowiązujących przepisów prawa podatkowego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej oraz
ratyfikowanych umów międzynarodowych, a przy ich stosowaniu korzysta z indywidualnych lub
ogólnych interpretacji przepisów podatkowych wydanych przez organy podatkowe,
orzecznictwa sądów, a także wytycznych i objaśnień wydanych przez władze podatkowe oraz
organizacje międzynarodowe aktywne w dziedzinie podatków (m.in. OECD).

1

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)
[dalej: Ustawa].
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Spółka dąży do właściwego ustalania i terminowego regulowania zobowiązań podatkowych
i należności publicznoprawnych, które posiada względem właściwych organów administracji
państwowej w kraju swojego funkcjonowania.



Z uwagi na potencjalną czasochłonność i wysoki ciężar ekonomiczny sporów z organami
podatkowymi, BAGPAK stosuje podejście ostrożnościowe do realizacji funkcji podatkowych,
kształtowania swojej polityki podatkowej oraz planowania podatkowego oraz realizuje
wyłącznie te inicjatywy, które są w pełni zgodne z wymogami prawnymi i podatkowymi oraz
są uzasadnione biznesowo i ekonomicznie.



BAGPAK podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie ekspozycji Spółki na ryzyko
związane ze zmianą przepisów podatkowych i ich interpretacji. Spółka regularnie monitoruje
zmiany w przepisach podatkowych oraz analizuje ich wpływ na prowadzoną przez siebie
działalność. Dodatkowo, Spółka poszerza wiedzę pracowników odpowiedzialnych za realizacje
funkcji podatkowych poprzez zapewnienie cyklicznych i doraźnych szkoleń z zakresu przepisów
podatkowych oraz dostęp do platform szkoleniowych.



Celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości oraz dostosowania planowanych lub przyszłych
działań Spółki do obowiązującej wykładni prawa podatkowego, BAGPAK korzysta z pomocy
zewnętrznych doradców podatkowych.

III.

Zobowiązania publicznoprawne Spółki w 2020 roku podatkowym

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w 2020 roku podatkowym
uiszczała przy zastosowaniu stawki podstawowej CIT 19% oraz podatnikiem podatku od towarów
i usług (towary dostarczane przez Spółkę objęte były stawkami 23% oraz 0% w eksporcie
i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów). Spółka w niniejszym roku była również podatnikiem
podatku od nieruchomości oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, głównie z tytułu
wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym przez nią pracownikom, a także płatnikiem składek na
ubezpieczenie społeczne z wyżej wymienionych tytułów oraz składek na PFRON. Dodatkowo, BAGPAK
w 2020 roku podatkowym uiszczał opłaty celne.
IV.

Informacja o stosowanych przez Spółkę procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie

Spółka zarządza obszarem podatkowym zgodnie z zasadami określonymi w przyjętych wewnętrznych
procedurach oraz regularnie monitoruje poprawność wykonywanych obowiązków. BAGPAK dokonuje
ponadto cyklicznej aktualizacji wdrożonych procedur w celu ich dostosowania do zmieniających się
regulacji podatkowych.
Spółka realizowała procesy dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w oparciu o:


procedurę przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o
schematach podatkowych,
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ogólne zasady wystawiania i obiegu dokumentów,



zarządzenie dotyczące zawierania i dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

V.

Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej

Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji
Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl
art. 20s § 1 Ordynacji2.
VI.

Informacje o planowanych
restrukturyzacyjnych

lub

podejmowanych

przez

BAGPAK

działaniach

Spółka nie podjęła i nie planowała podjęcia w kolejnych latach działań restrukturyzacyjnych, mogących
mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych BAGPAK lub podmiotów powiązanych w
rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy.
VII.

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Spółka realizowała poniższej wskazane transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a
ust. 1 pkt 4 Ustawy, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów
o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprzedaż opakowań:
W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonała sprzedaży opakowań (puszek i wieczek) na
rzecz Van Pur S.A. [dalej: Van Pur], które Van Pur wykorzystywał w procesie produkcji zarówno
własnych wyrobów gotowych oraz typu private label. Spółka dokonała również sprzedaży opakowań
(puszek i wieczek) na rzecz Q-BEV Sp. z o.o. [dalej: Q-BEV], które Q-BEV wykorzystywał w dalszej
działalności producenta.
Zaciągnięcie pożyczek:
Spółka dokonała rozliczeń z tytułu zaciągniętych pożyczek od Van Pur.
Otrzymanie poręczeń
Spółka dokonała rozliczeń z tytułu otrzymanego poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego
(zaciągniętego od podmiotu niepowiązanego) oraz poręczenia transakcji rynku finansowego
udzielonych przez Van Pur na rzecz BAGPAK.

2

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), [dalej: Ordynacja].
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VIII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową
Spółka nie dokonywała w 2020 roku podatkowym rozliczeń podatkowych (bezpośrednich oraz
pośrednich) z podmiotami posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych i przepisów Ustawy oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do
spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji.
IX.

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

W 2020 roku podatkowym Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego (tzw. MDR-1),
o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji, w związku z czym nie przekazała przedmiotowej
informacji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
X.

Informacja o złożonych przez BAGPAK wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej,
interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej
informacji akcyzowej

BAGPAK nie wystąpił z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art.
14a § 1 Ordynacji lub interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji.
Spółka nie złożyła również wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art.
42a ustawy o podatku od towarów i usług3 oraz wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art.
7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym4.

3
4

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.).
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